Het Lam Gods, Joos Vijd en Stefaan van Biesen,
bedenkingen bij een artistiek project.
_______________________________________________________________________________________________________________
Dit is het omgekeerde van de hemelvaart. Het gerestaureerde Lam Gods van Jan van Eyck wordt
de hemel in geprezen. Het lijkt volmaakt, van een bovenmenselijke allure. En dan, dan is er
onverwacht Stefaan van Biesen die daar iets mee doet. Met trage tekeningen haalt hij het
schilderij – elementen er uit – terug naar de aarde, meer concreet, naar de plaats waar hij woont,
Melsele in de buurt van BeverenWaas en tegelijk naar het nu, dit jaar en het vorige.
Het lijkt weinig: 80 kleine potloodtekeningen, geluid, enkele foto’s, een paar verhalen en dat
alles in drie kamers van het kasteel Cortewalle op schamele panelen. Gratis te bezichtigen. Het is
veel: elke tekening is een denkoefening, het resultaat van kijken, weten en schikken. Elke lijn
draagt het handschrift van de maker. Zijn instrument is het potlood dat hij hanteert met
vakkennis en gedreven door empathie. Het werd een kunstwerk met 80 panelen die met zijn
allen niet het goddelijke of triomfantelijke verbeelden. Neen, het gaat over kwetsbaarheid, Iets
dat ik als kijker herken en geladen is met de religiositeit die ik accepteer omdat ze los staat van
dogma’s en een georganiseerd machtscentrum. Ik bezocht de tentoonstelling drie keer, niet
zozeer om alles te ontleden of te kennen, maar om er te zijn want het totaalbeeld werkt als een
leefomgeving. Het is een kunstwerk om – mentaal - in te wonen.
Dat weten we: het Lam Gods van Jan van Eyck is het werk van een meester, vol grandeur en
vakkennis. Door de eeuwen was het een kluif voor schrijvers, historici en kunstkenners. Ze
konden het verklaren en spekten hun bedenkingen met smeuïge details en verzonnen verhalen.
Machthebbers gebruikten het schilderij voor hun zotte plannen. Het werkt op mijn zenuwen. Ik
ervaar het als teveel. Teveel van het goede, het flamboyante, de symbolen van een kerk als
instelling, teveel glorie, teveel gedoe. Het stinkt naar geld, macht en toerisme. En toch, het
bestaat. Het ding werd een icoon. Proevend van kunst stond het al honderden keren op mijn
menu. Wat er op te zien is plantte zich als vanzelf in mijn beeldgeheugen. Het zit in mij.
Joos Vijd was rijk. In Beveren en Haasdonk bezat hij al drie kastelen. Het kasteel Cortewalle waar
de expositie plaats vindt is er één van. Joos Vijd was kinderloos, misschien was er de drang om
iets blijvend na te laten. Hij betaalde Jan van Eyck om in leven te blijven en dit schilderij te
maken. Het gebeurde in stukken en brokken. Joos Vijd was een man, kaal, met plooien in zijn
nek. Als opdrachtgever kreeg hij zijn plaats in het goddelijke schilderij. Stefaan van Biesen weet
dat en herkent de kwetsbaarheid van de rijke man. Want zo zijn ze, de mannen, ook hier en nu.
Het achterhoofd van een man, zoals Joos Vijd werd de affiche voor de tentoonstelling, een
symbool van aardse meevoelendheid.

Ik bespreek twee tekeningen en fotografeerde ze bij het bestaande licht, inclusief de reflectie van
de vensters en de weerkaatsing van mezelf.

Volkeren van over gans de wereld.
De ‘volkeren’ bij deze tekening zijn opgesteld in een driehoek, als waren ze de spie van een taart,
deel van een rond geheel. De dame vooraan, met het korte kapsel beheerst frontaal het beeld,
alles bij haar herkennen we. Deze handen, bril, bloes, houding. Ze is van ons en maakt deel uit
van een groep mensen die samen babbelen. Het project heet Babbelonië. Het is een
taalprogramma met een gemengde groep: mensen van overal die Nederlands leren en bewoners
uit de streek. Samen zijn ze, hier in Beveren en op deze tekening ‘volkeren van over gans de
wereld’. Hoe simpel kan het zijn.
De mensen zijn getekend. Misschien getekend naar een foto maar toch getekend. Eén na één
kregen ze minuten of uren aandacht. Ze zijn opgebouwd uit lijntjes en vlakken, meer of minder
gedetailleerd, met het grafiet van een potlood op bijna wit papier. Tekenen is beschouwen,
nadenken ook, schikken, beslissen hoever je kan gaan. In dit geval, op klein formaat. Het gaat
over niet meer dan millimeters en centimeters. Komt daarbij dat de aanblik niet glorieus is. De
toeschouwer kan zich afvragen of het wel een tekening is en niet een digitaal bewerkte foto. Er is
niets spectaculair aan het tafereel, Vranckx zal er geen beklijvend televisieprogramma aan
wijden. Hetgeen me ontroert is de stille aandacht voor iets dat ik eigenlijk al ken.
Stefaan van Biesen werkt volgens een uniforme vormgeving met bovenaan - meestal vierkant de tekening en daaronder een tekst en eventueel ook een begeleidend beeld. Simpel en duidelijk.
De letters van de handgeschreven teksten staan los van elkaar. Elke letter is een tekening. Dun
en waardig. Onder deze tekening is er ook nog een schema met de genummerde silhouetten. ‘De
volkeren’ dat zijn aparte mensen. Ze hebben elk een naam die nog moet ingevuld worden.

Eva

De getekende buik van Eva is de buik van een moeder. Er zijn striemen en oneffenheden die
doen denken aan pijn en blijdschap en pijn.
Stefaan van Biesen is een ervaren tekenaar. Hij is een meester van de ‘academische tekenkunst’,
kreeg een systematische en langdurige opleiding, heeft kennis van de lichamelijke verhoudingen
en de klassieke voorbeelden. Deze tekening echter heeft iets van een medische foto, de weergave
van een lichaam zoals het daar is, nu, in Beveren Waas.
De werkwijze is gedienstigheid. De tekenaar pronkt niet met zijn kunnen. Hij tekent hetgeen
hem als voornaam voorkomt, De buik krijgt de waardigheid van iets dat waar is. Doorleeft, het
lichaamsdeel dat leven uitperste. Het werd asymmetrisch in beeld gebracht, zonder gezicht, met
weinig dat mannen meestal ophitst. Het verschil met het Lam Gods is dat deze tekening een
concrete vrouw afbeeldt en niet de universele Eva, de aardmoeder. Door deze uitsnit
beklemtoont Stefaan van Biesen tevens, hetgeen hem essentieel lijkt, de littekens van de pijn, de
kwetsuren bij de geboorte van nieuw leven.
De 80 tekeningen schenken aandacht aan veel van wat mensen beroert. Het lichamelijke, maar
ook dieren, een duif en een schaap, ik zag bekende planten en bomen, de baard van een man, het
vijgenblad voor een vagina, een appel, stromend en druppelend water, handen die tekens
maken, een meisjes met engelenvleugels uit de winkel van verkleedkleren, blote voeten, boeken
en geschriften, sluiers en een scepter, een polaroidfoto en een mondmasker. De tentoonstelling
kan in twee dozen. Als we niet opletten raakt hij vergeten of verloren.
Ik ben lid van de vereniging van kunstcritici. Volgend jaar zullen ze me vragen een lijst te maken
met – in volgorde van mijn voorkeur – de belangrijkste exposities van het 2020. We zijn nog
maar oktober en ik weet het al.
Sint-Niklaas, 5 oktober 2020 Johan De Vos

Tekeningen A4 op zuurvrij papier [een selectie uit de expositie]:

